
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de   Juiz de Fora –
MG.
Lei 0869 de 13 de julho de 1990 – Estatuto da criança e do adolescente.
Lei Municipal 8.056 de 27 de Março de 1992.

_________________________________________________________________________________________________________________

Resolução CMDCA-JF Nº. 04, de 08 de maio de 2019.

Dispõe sobre alterações na Resolução CMDCA-
JF nº 02/2019 do edital do Processo de Escolha
dos Membros do Conselho Tutelar do Município
de Juiz de Fora – MG para o quadriênio 2020-
2024.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Juiz de Fora - MG –
CMDCA-JF, no uso de suas atribuições legais, conforme preconiza a Lei Federal 8.069/1990
– Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 13.488/2017, a Resolução nº 170/2014
expedida pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, e
as  Leis  Municipais  nºs.  8056/1992,  9666/1999,  13.165/2015,  com base na deliberação da
Plenária ordinária nº 02 do dia 03 de abril de 2019 da 14ª Gestão Biênio 2019-2021, torna
público o 2º Processo de Escolha Unificado para Membros do Conselho Tutelar de Juiz de
Fora  para  exercer  o  mandato  no  quadriênio  10/01/2020  a  09/01/2024  (inclusive),  sendo
realizado  sob  a  responsabilidade  deste  CMDCA e  a  fiscalização  do  Ministério  Público,
mediante Recomendação deste por meio do Ofício nº 440/2019/10ª PJ/JF altera a Resolução
CMDCA-JF nº 02/2019 do edital do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar
do Município de Juiz de Fora – MG para o quadriênio 2020-2024, a saber: 

Art. 1º - Altera o Art. 9º inc. IV da Resolução CMDCA-JF nº 02/2019 que passa a vigir com
a seguinte redação: 

I – (...);
II – (...);
III – (...);
IV -  Reconhecida  experiência  na  área  de  proteção,  promoção,  defesa  e/  ou  garantia  dos
direitos da criança e do adolescente, considerando o disposto no § 2º do Art. 11 da Resolução
CMDCA-JF 02/2019;
V – (...);
VI – (...).

Art. 2º - Altera o Art. 11 e alínea “d” da Resolução CMDCA-JF nº 02/2019 que passa a vigir
com a seguinte redação: 

Art.  11 -  As  inscrições  dos  candidatos  serão  feitas  na  sede  do  Conselho  Municipal  dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Juiz de Fora – CMDCA-JF, Casa dos Conselhos, Rua
Halfeld, 450/7º Centro, no período de 24 de abril a 23 de maio de 2019, exceto sábados,
domingos e feriados, no horário de 8h00 às 11h30 e de 14h00 às 17h00 conforme indicado no
Cronograma (Anexo I).

I – (...):

a) (...);

Rua Halfeld, 450 – 7º andar – Centro, Juiz de Fora/MG  CEP 36010-000

E-mail: cmdcajf@pjf.mg.gov.br   Site: www.cmdca.pjf.gov.br

1

http://www.cmdca.pjf.gov.br/
mailto:cmdcajf@pjf.mg.gov.br


Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de   Juiz de Fora –
MG.
Lei 0869 de 13 de julho de 1990 – Estatuto da criança e do adolescente.
Lei Municipal 8.056 de 27 de Março de 1992.

_________________________________________________________________________________________________________________

b) (...);
c) (...);
d) Carteira Profissional - Documento original e 01 (uma) fotocópia simples e/ou Declaração
assinada pela coordenação de área e/ou superior direto e ou responsável legal da Instituição
Pública ou Privada, onde conste tempo de experiência do candidato, considerando o disposto
no § 2 do art. 11 da Resolução CMDCA-JF 02/2019;
e) (...);
f) (...);
g) (...);

§ 1° - (...);

§ 2º  (...);
a) (...);
b) (...);
c) (...);
d) (...);
§ 3° - (...);
§ 4º - (...);

Art. 3º - Altera o Art. 54 § 1º da Resolução CMDCA-JF nº 02/2019 que passa a vigir com a
seguinte redação: 

Art. 54 – (...).

§ 1º - Os Candidatos eleitos serão submetidos à inspeção médica oficial, que julgará apto ou
não, mediante laudo circunstanciado e avaliação de sanidade mental em que será especificada
a inaptidão eventualmente constatada, garantindo o direito de recurso ao CMDCA-JF, impe-
trado nos 10 (dez) dias subsequentes ao seu conhecimento pelo interessado.

Art. 4º - Altera o ANEXO I da Resolução CMDCA-JF nº 02/2019 que passa a vigir com a
seguinte redação: vide anexo.

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 

Juiz de Fora, 08 de maio de 2019. 

__________________________
Lindomar José da Silva
Presidente do CMDCA
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ANEXO I
Cronograma das Fases do Processo de Escolha do Conselho Tutelar de Juiz de Fora – Quadriênio
2020-2024.

DATA ATIVIDADES
03.04.2019 Aprovação Resolução nº 02 sobre o Edital de instauração do Processo de Escolha

do Conselho Tutelar de Juiz de Fora - quadriênio 2020-2024.
04.04.2019 Publicação  da  Resolução  nº  02  sobre  o  Edital  de  instauração  do  Processo  de

Escolha do Conselho Tutelar de Juiz de Fora - quadriênio 2020-2024.
08.05.2019 Aprovação  Resolução  CMDCA-JF  04/2019  que  dispõe  sobre  alterações  na

Resolução nº 02 sobre o Edital do  Processo de Escolha do Conselho Tutelar de
Juiz de Fora - quadriênio 2020-2024.

09.05.2019 Publicação  Resolução  CMDCA-JF  04/2019  que  dispõe  sobre  alterações  na
Resolução nº 02 sobre o Edital do  Processo de Escolha do Conselho Tutelar de
Juiz de Fora - quadriênio 2020-2024.

09 a 23.05.2019 Divulgação  do  Processo  de  Escolha  do  Conselho  Tutelar  de  Juiz  de  Fora  -
quadriênio 2020-2024.

 09 a 23.05.2019 Inscrição dos candidatos, a partir da análise dos requisitos deste Edital.
Local: Sede do CMDCA-JF – Casa dos Conselhos
Endereço: Rua Halfeld, 450/7º andar – Centro, Juiz de Fora – MG.
Horários:  8h00  às  11h30  e  de  14h00  às  17h00  (Exceto  sábado,  domingo  e
feriados)

24.05 a 06.06.2019 Análise dos pedidos de registro de candidatura.
07.06.2019 Publicação 1ª NOMINATA com relação de candidatos (as) inscritos homologados

pela Comissão Organizadora.
10 a 12.06.2019 Prazo  para  ingresso  de  recursos  fundamentados  pedindo  impugnação  de

candidaturas ou discordando da não homologação.
14.06.2019 Notificar, se for necessário,  os candidatos impugnados,  concedendo-lhes prazo

para apresentação de defesa em 24h quanto ao pedido de impugnação.
18.06.2019 Apresentação de defesa fundamentada pelo candidato impugnado.

19 a 24.06.2019 Análise e decisão da Comissão Organizadora sobre os recursos fundamentados de
pedido de impugnação de candidaturas.

25.06.2019 Publicação da 2ª NOMINATA com nomes homologados  após análise e decisão
dos recursos  interpostos e  convocação dos candidatos (as) para a Prova Seletiva
(conhecimento específico sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Redação
e documento oficial).

26 a 28.06.2019 Período para, os candidatos não homologados interpor recurso para o Plenário do
CMDCA-JF em  relação às decisões da Comissão Organizadora.

03.07.2019 Análise e decisão pelo Plenário do CMDCA-JF dos pedidos fundamentados de
interposição às impugnações da Comissão Organizadora.

04.07.2019 Publicação da 3ª NOMINATA com nomes homologados  após análise e decisão
dos recursos  interpostos e  convocação dos candidatos (as) para a Prova Seletiva
(conhecimento específico sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Redação
e documento oficial).
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18.07.2019 Prova  Seletiva  (conhecimento  específico  sobre  o  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente, Redação e documento oficial), em  horário e local a ser publicado na
NOMINATA desta fase.

02.08.2019 Publicação da 4ª  NOMINATA com resultado da  Prova Seletiva (conhecimento
específico sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Redação e documento
oficial).

02.08.2019 Divulgação do (s)  local (is) da Assembleia de escolha dos (as) Conselheiros (as)
Tutelares.

02 a 06.08.2019 Período  para  ingresso  de  recursos  fundamentos  com relação  à  Prova  Seletiva
(conhecimento específico sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Redação
e documento oficial).

07 a 09.08.2019 Período  para  analise  dos  recursos  fundamentos  com relação  à  Prova  Seletiva
(conhecimento específico sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Redação
e documento oficial).

13.08.2019 Publicação da 5ª NOMINATA com os aprovados na Prova Seletiva (conhecimento
específico sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Redação e documento
oficial)  convocando-os  para  a Entrevista  e  avaliação  psicológica,  de  caráter
eliminatório. 

15.08.2019 Publicação dos dias, horários e local de cada grupo para a Entrevista e avaliação
psicológica, de caráter eliminatório. 

19 a 30.08.2019 Entrevista  e  avaliação psicológica,  de  caráter  eliminatório.  A ser  realizada em
horário e local a ser publicado na NOMINATA desta fase.

06.09.2019 Publicação da 6ª NOMINATA com os candidatos considerados aptos convocados
para a Prova Prática de Informática.

10 a 13.09.2019 Prova Prática de Informática. Será realizada em horário e local a ser publicado na
NOMINATA desta fase.

17.09.2019 Publicação da 7ª NOMINATA com a relação dos aprovados na Prova Prática de
Informática, chamando-os para Reunião ampliada para firmar compromisso e dar
conhecimento formal das regras de campanha.

18.09.2019 Reunião  para  firmar  compromisso,  dar  conhecimento  formal  das  regras  do
processo de escolha, as quais os Candidatos firmarão compromisso de respeitá-las
durante a campanha.
Local a ser definido.

1
9
.
0
9

19.09.2019 Divulgação da 8ª NOMINATA com a lista definitiva dos candidatos habilitados,
constando  nome  completo  de  cada  um,  com  indicação  do  respectivo  nome,
codinome ou apelido que será utilizado na urna eletrônica de votação autorizando
o inicio oficial de campanha individual ao cargo de Conselheiro (a) Tutelar no
município para o Quadriênio 2020-2024.

06 de outubro 2019 Assembleia do Processo de Escolha dos (as) Conselheiros (as) Tutelares de Juiz
de Fora para o Quadriênio de 2020-2024.
Será  realizada em local a ser publicado no dia 13 de julho de 2019.

09.10.2019 Publicação  da  9ª  NOMINATA com  a  relação  do  resultado  da  votação  da
Assembleia do Processo de Escolha com a classificação dos candidatos eleitos
titulares e suplentes convocando-os para a capacitação obrigatória. 
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09 a 11.10.2019 Período para ingresso de recursos fundamentados com relação ao resultado da
Assembleia do Processo de Escolha.

14 a 16.10.2019 Análise e julgamento pela Comissão Organizadora dos recursos ingressados. 

17.10.2019 Publicação  da  10ª  NOMINATA após  analise  dos  recursos  com  a  relação  do
resultado da votação da Assembleia do Processo de Escolha com a classificação
dos  candidatos  eleitos  titulares  e  suplentes  convocando-os  para  a  capacitação
obrigatória.

19 e 26 de outubro e 09
de novembro de 2019

Capacitação sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e Atribuições do (a)
Conselheiro (a) Tutelar. 
Carga horária: 24h.
Local: a ser definido posteriormente.
Horários: 8h00 às 12h00 e de 14h00 às 18h00.

12.11.2019 Publicação  11ª  NOMINATA  com  a  classificação  dos  candidatos  eleitos  e
convocação para exames médicos, para os procedimentos de integração/transição
às atividades da função, bem como, assinatura de termo de compromisso e posse
dos titulares. 

08 de janeiro de 2020 Posse  dos  Conselheiros  Titulares  (para  inicio  do  mandato  e  das  atividades
funcionais à 00h00 do dia 10 de janeiro de 2020). 
Local: a ser definido posteriormente.
Horário: 10h00

 

________________________________
Lindomar José da Silva
Presidente do CMDCA/JF
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